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Venäläiset kulttuurimatkailijoina

• Venäläiset ovat kiinnostuneet kokemaan kulttuuria matkalla keskimäärin 
muita kansallisuuksia enemmän

• Kulttuurikohteita painottavat kiertomatkat

• Kulttuuria citybreak-matkan lomassa

• Halu ymmärtää toisen maan kulttuuria ja erikoisuuksia

• Kohtaaminen paikallisten kanssa

• Huomioitava markkinoiden erot:

Pietari & lähialueet vs. Moskova
vs. muut venäjänkieliset matkailijat



Kalevalan tunnettuvuus Venäjällä

• Kalevalan tunnettuvuus Venäjällä vaihtelee alueellisesti

• Venäjän Karjalassa aihe hyvinkin tunnettu

• Pietarissa Kalevalasta on kuultu ainakin jotakin

• Moskovassa Kalevalaa ei välttämättä tunneta ollenkaan

• Venäjän Karjalassa Kalevalasta yritetään tehdä oma matkailuvaltti

• Laajempaa brändityötä tarvitaan

• Huomioitava, että Suomen ja Venäjän 
raja-alueiden välinen kilpailu 
matkailijoista kiristyy tulevaisuudessa



Kalevala-aiheiset matkailutuotteet 
Venäjän markkinoilla: esimerkkejä

• Ylivoimainen enemmistö 
Venäjän Karjalassa:

• Kalevala-welt

• Winter holidays in Kalevala

• From Kalevala to Solovki

• Karelian bardic villages

• Snowmobile tour including
visit to Kalevala

• Hotel Kalevala

• Suomeen suuntautuvat 
matkapaketit:

• Kalevala-aiheinen matka 
Helsinki + Espoon Tarvaspää

• Vuodenvaihde Bombassa

• Vuodenvaihde Hotelli 
Kalevalassa 2012-2013

https://kalevala-welt.ru/summer/tours-summer/
https://tur-karelia.ru/n_velt_rozhdestvo.php
https://www.bontour.ru/tours/15367.html
http://tvoyakarelia.com/runopevcheskiye-derevni.html
https://ya-to.ru/multi-day-tours/tour-russia/720020/
http://kalevala-hotel.ru/
https://www.silver-ring.ru/ru/trip/eu/fin/legendy/
https://sozvezdie-tour.ru/tour/novyj-god-v-finskoj-severnoj-karelii
http://www.edelweiss-spb.info/index.php/2011-01-06-18-54-56/item/508--ggg.html




Kysyimme matkanjärjestäjiltä..

Rajojen ollessa kiinni, [Venäjän] 
Karjalan-matkojen kysyntä on 
kasvanut huomattavasti. Oppaat
varaavat Kalevala-aiheelle hyvin
paljon aikaa. Voimme
varmuudella sanoa, että aihe
kiinnostaa asiakkaitamme.

Eepoksen tematiikkaa
käytetään aktiivisesti
[Venäjän] Karjalan
matkojen luomisessa

Minusta Kalevala-aiheiset matkat voi
yhdistää Suomen ja Venäjän Karjaloiden
välillä. Paljon riippuu asiakkaan
lähtöpaikasta:

Pietarin seudun asukkaille tämä ei ole 
kovin ajankohtaista, kun taas muualta
tuleville kyllä vain – olemme itseasiassa
jo tehneetkin tämäntyyppisiä matkoja. 

En ole törmännyt 
eeppokseen kertaakaan. 
Ainoastaan kuullut jotakin. 



Kysyimme matkanjärjestäjiltä..

• ”Teema on varsin kapea jopa korkeasti koulutetuille ja kokeneille 
matkailijoille. Jotta Kalevala houkuttelisi matkailutuotteena, pitää sillä olla 
oma paikka, jonkunlainen teemapuisto, jossa esiteltäisiin Kalevalan 
hahmoja, tauluja Kalevalasta. Interaktiivinen paikka, jossa olisi 
esimerkiksi VR varustus ja vierailija saisi yksityiskohtaisesti tietoa 

aiheesta. Pelkkä hotellimatka ei toimi, jos vierailija ei tapaa sen varrella 
venäjänkielistä opasta, joka kertoo tarkemmin aiheesta. Konseptin 
pitää olla mietittynä ja yhtenäinen – jos eri kohteissa kerrotaan 
Kalevalasta eri asioita, tuote ei voi olla laadukas. Ja jos Kalevalaa 
halutaan suojella, sitä voisi hakea UNESCO-kohteeksi?”

• Alexander Eforitski, Jazz Tour, Moskova



Kalevala-kyselyn tulokset

• 72 vastausta eri matkanjärjestäjiltä, kysely toteutettu helmikuussa 2021

• Kysely on kohdistettu Venäjän sekä Ukrainan, Valko-Venäjän ja Baltian yhteistyökumppaneille, alueellinen jako 

saaduista vastauksista alla:



Kalevala-aiheen kiinnostavuus?

30,6 %

45,8 %

25,0 %

1,4 %

4,2 %

1,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyl lä,  aihe ki innostaa laajaa kohdeyleisöä

Kyl lä,  mutta aihe ki innostaa pääosin v ain kapeaa 
histor iasta ja kul t tuurista ki innostuneiden yleisöä 

Aihe ei  ole v ielä ki innostav a laajal le kohdeyleisöl le,  
mutta si l lä on potent iaal insa kansanperinne-trendin 
kasv aessa

Aihe ei  ole ki innostav a

En osaa sanoa

Muu v aihtoehto

Al l  responses (Mean:2.14,  Dev iat ion:1.05) (Responses:72)



Kalevala-matkojen mahdollinen sisältö?

55,6 %

54,2 %

38,9 %

22,2 %

37,5 %

4,2 %

2,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Perinteiset  kiertomatkat

Tapahtumamatkat  (esimerkiksi  jokav uot inen paikal l inen 
kul t tuuri tapahtuma)

Kiertomatka,  joka sisäl tää wel lness-loman ainesosia

Kiertomatka,  joka sisäl tää ex treme-matkan ainesosia 
(koskenlasku,  moottor ikelkkai lu ym.)

Yhdistelmämatkat ,  joissa toteutuv at  yl lämaini tut  
element i t

En osaa sanoa

Muu v aihtoehto

Al l  responses (Mean:2.79,  Dev iat ion:1.56) (Responses:72)



Matkailua kahden Karjalan välissä?

31,9 %

69,4 %

5,6 %

0,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kalev ala-aiheiset  matkat  tulee tehdä v ain yhteen 
maahan kerral la,  muuten matkai l i ja menee sekaisin

Kalev ala-aiheisissa matkoissa v oi  yhdistää Suomen ja 
Venäjän kohtei ta kaiki l le matkai l i joi l le

Kalev ala-aiheisissa matkoissa v oi  yhdistää Suomen ja 
Venäjän kohteet ,  mutta pääosin muual ta tulev i l le (ei -
v enäläisi l le) matkai l i joi l le.

Muu v astaus

Al l  responses (Mean:1.75,  Dev iat ion:0.54) (Responses:72)



Mikä kiinnostaa matkailijaa
Kalevala-aiheessa?

Historia ja muinaiset 
elinolosuhteet

Kaikki Kalevalaan liittyvät 
esineet – vaatteet, 
käyttöesineet, ruoka

Perinteet, runojen 
kirjoittaminen ja 
vastaavaa

Venäläisiä matkailijoita kiinnostaisi
paikalliset perinteet, tarinat, 
tarinankertojat, runot, kantele ja 
tietysti ihmisten väliset suhteet. 

Suomella ja Venäjällä on monta sivua
yhteistä historiaa, ja meidän kansoilla
löytyy paljon yhteistä.

Aiheeseen liittyvät 
yleisötapahtumat ja 
näytellyt esitykset

Runokylä!



Mikä kiinnostaa matkailijaa
Kalevala-aiheessa?

Eepoksen 
tapahtumapaikat, 
historia

Ennen kaikkea kansallinen omaleimaisuus, myös
aineellisen kulttuurin elementit. Nyt Kalevalan tematiikka
on käsitykseni mukaan esillä vain Helsingissä (patsaat, 
osittain Kansallismuseon näyttely). 

Ehkä jokin rajan lähellä teemapuisto voisi kiinnostaa
asiakkaita. 

Kalevalaisen perinteen 
jatkuminen ennen 
ja nykypäivänäEepos, luonto, 

ruoka, aktiviteetit, 
jokin tapahtuma



Muut kommentit

Elias Lönnrotin pysähdyspaikat Suomen-
tutkimusmatkoillaan voisi kiinnostaa, miten koko idea 
Kalevalasta on saatu, taustoja. 

Olisi mielenkiintoista nähdä itse Kalevalan hahmoja, 
vierailla voimaannuttavissa paikoissa. Kalevala-
aiheinen matka on uusi raikas idea, joka sopisi
sellaisille matkailijoille, jotka kokevat nähneensä
Suomessa jo kaiken.

On tärkeää, että materiaaliin voi tutustua elävällä ja 
kiinnostavalla tavalla. Interaktiivisuus olisi tosi hyvä: 
osallistavat esitykset ovat toimineet aina. 

Olin kerran Tallinnan-kiertoajelulla, jossa
kaupungsta kerrottiin historiallisen
hahmon kautta, se oli mieleenpainuva
kokemus. 


